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om o objetivo de reduzir furtos e 
roubos de veículos no Estado, o 
Executivo paulista sancionou o 
Projeto de Lei 380/2013, que for-
maliza o comércio de autopeças no 
território paulista. Com a medida, 
todo comerciante precisará ter 
cadastro no Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran.SP) e na 
Secretaria Estadual da Fazenda 
para trabalhar. E terá prazo de seis 
meses, a partir da publicação da lei 
no Diário Oficial, para se adequar 
às novas exigências.
Com a regulamentação, somente 
empresa credenciada poderá atuar 
nesse setor. E não haverá mais 
comércio atacadista e lojas de des-
manches vendendo peças usadas 
sem registro. Acredita-se que, além 
de diminuir índices de criminalida-
de, a nova legislação irá  gerar 
empregos e permitir maior concor-
rência no comércio do setor.

C

Além disso, com os cadastros, a 
Secretaria Estadual da Segurança 
Pública passará a publicar em seu site 
a lista dos estabelecimentos regula-
res. E oferecerá um canal para denún-
cias on-line de infrações, incentivan-
do o cidadão a informar sobre depósi-
tos ilícitos e atividades suspeitas.

Revalidação anual – Todo reven-
dedor precisará renovar seu cadastro anu-
almente, registrar todas as peças dos veícu-
los que for desmontar, ter alvará municipal 
e listar sua relação de empregados. A fisca-
lização das regras será feita pelas polícias e 
pelo Detran.
Após receber em seu estabelecimento um 
veículo a ser desmanchado, o comerciante 
terá prazo de cinco dias para comunicar suas 
atividades ao Detran. Quem desrespeitar a 
lei ficará sujeito a multa entre R$ 10 mil e 
R$ 30 mil e será impedido de trabalhar com 
autopeças e de abrir nova empresa.
Com o cadastro, o Estado terá como rastre-
ar todas as etapas do processo de desmon-
tagem dos veículos, desde a origem das par-
tes e peças, incluindo a movimentação do 
estoque, até a sua saída. 

Controle ambiental – Os estabele-
cimentos terão de emitir nota fiscal e alguns 
itens de segurança, como airbags e freios, 
não poderão ser revendidos. A destina-
ção fica restrita aos fabricantes ou empre-
sas especializadas em reaproveitamento. 
Pela lei, só poderá ser desmontado veículo 
apreendido pela polícia que não pôde ser 

devolvido ao dono, sinistrado (acidentado) 
ou vendido pelo proprietário. Se estiver em 
mau estado de conservação e sem possibili-
dade de desmanche, será encaminhado a fir-
mas de compactação e de reciclagem.
As empresas que atuam na compra de veí-
culos para desmonte terão que ser respon-
sáveis pelas peças até a venda ao consumi-
dor final. A medida impede a comercializa-
ção de peças sem o controle rígido, o que 
facilita fraudes e a inclusão de materiais 
roubados ou furtados.
A lei também exige condições ambientais 
adequadas para o funcionamento da 
empresa. Entre elas a de possuir piso 
impermeável nas áreas de descontamina-
ção e desmontagem do veículo e também 
nas de estoques e de peças.

Rogério Mascia Silveira
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A população de São Bernardo do Campo 
e Grande ABCD ganhou neste fim de ano 
uma unidade fixa do Programa Via Rápida 
Emprego, inaugurada oficialmente. Há uma 
outra unidade do programa, uma escola de 
capacitação, localizada na cidade de 
Campinas, no interior paulista. Para partici-
par dos cursos não é necessário vestibular e 
também não precisa ter diploma. Se a pessoa 
estiver desempregada, sem receber o seguro-
desemprego, o Estado paga um auxílio para 
alimentação, transporte e bolsa de estudo. 

A nova estrutura, erguida junto à 
Escola Técnica Estadual (Etec) Lauro 
Gomes, já funciona desde maio. As instala-
ções abrigam três salas de aula, dois labora-
tórios (multiuso e informática), três salas de 
apoio administrativo e tem capacidade para 
atender até 270 alunos, nos três períodos de 
aulas. Os cursos são intensivos, com dura-
ção de até três meses, e dirigidos às áreas de 
indústria, serviços e construção civil. O 
Estado investiu na obra mais de R$ 2,3 
milhões. Em mobiliário e equipamento os 
recursos destinados foram de R$ 94 mil.

Entre maio e outubro, a esco la ofere-
ceu 510 vagas, distribuídas em 12 cursos de 
qualificação profissional: Alimentador de 
Linha de Produção, Almoxarife e Estoquis-

IPVA 2014 está
no site da Fazenda

Os proprietários de veículos registrados 
no Estado de São Paulo podem consultar 
o valor do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) de 2014 
em toda a rede bancária. O serviço deve 
ser solicitado nos terminais de autoatendi-
mento, pela internet (site da Fazenda) ou 
diretamente nas agências, bastando infor-
mar o número do Renavam do veículo.
Todos os bancos credenciados estão 
habilitados a efetuar o recolhimento à 
vista, com desconto de 3%, ou receber a 
primeira das três parcelas do imposto. 
O contribuinte tem até a data de ven-
cimento da placa do veículo (ver tabe-
la), em janeiro, para quitar o imposto 
em cota única, com desconto de 3%, 
ou pagar a primeira parcela do tributo.
A Secretaria Estadual da Fazenda tam-
bém iniciou o envio de 16,4 milhões de 
avisos de vencimento do IPVA 2014. 
O aviso é apenas um lembrete, não é 
boleto nem guia de pagamento, e traz 
informações sobre o valor do imposto.
O contribuinte que não receber o comu-
nicado deve acessar www.fazenda.sp.gov.
br para obter informações sobre o IPVA. 
Mesmo sem o recebimento do aviso, o 
imposto é devido e deve ser pago no venci-
mento conforme o calendário do imposto.

Vencimento
do IPVA 2014 

Automóveis, caminhonetes, 

camionetas, ônibus, 

micro-ônibus, motos e similares 

Parcela 

1ª 

parcela 

ou cota 

única 

c/desc. 

2ª 

parcela 

ou cota 

única 

s/desc. 

3ª

 

parcela 

Placa 
Venc. 

jan. 

Venc. 

fev.

Venc. 

mar.

Final 1 13 13 13 

Final 2 14 14 14 

Final 3 15 17 17 
Final 4 16 18 18 

Final 5 17 19 19 

Final 6 20 20 20 
Final 7 21 21 21 

Final 8 22 24 24 

Final 9 23 25 25 

Final 0 24 26 26 

Metrô recebe
licença ambiental 

A Companhia do Metrô recebeu da Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente do Município de 
São Paulo a Licença Ambiental de Instalação 
para construção de mais um trecho da 
Linha 17-Ouro, referente a 650 metros de 
vias elevadas que farão a conexão da futu-
ra Estação Morumbi, integrada à existente 
Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanops (CPTM), à futura 
Estação Panamby, da Linha 17-Ouro, em 
sistema monotrilho.
A previsão é que o trecho em obras este-
ja concluído no final de 2014 e permita a 
ligação do aeroporto, por meio da Estação 
Congonhas, à rede metroferroviária, com 
os trens percorrendo uma extensão de 7,7 
km. Para possibilitar a transferência para a 
linha da CPTM, será construída a Estação 
Morumbi, na Linha 17.
A Linha Ouro, quando estiver em opera-
ção, vai beneficiar mais de 400 mil pessoas 
por dia. Serão 18 estações e 17,7 km de vias 
elevadas entre os bairros do Jabaquara e 
Morumbi, onde os passageiros contarão 
com a conexão à Linha 4-Amarela.

Via Rápida chega a São Bernardo
ta, Assistente Administrativo, 
Assistente Contábil, Ajudante 
de Laboratório Químico, Eletri-
cista Instalador Residencial, 
Encanador Residencial, Mani-
cure e Pedicure, Maquiador, 
Pedreiro Assentador de Pisos e 
Azulejos, Pintor, Tornearia Me- 
cânica Básica, com carga horá-
ria de 210 e 250 horas. 

Durante a capacitação, os 
alunos do Via Rápida Emprego 
recebem material didático, au-
xílio alimentação no valor de 
R$ 100 e subsídio para trans-
porte de R$ 150. Desempre-
gados que não contam com 
seguro desemprego ou benefício previden-
ciário têm direito a uma bolsa mensal de 
R$ 210. 

Com a proposta de ampliar a oferta 
de cursos que possibilitem a qualificação 
e o reposicionamento dos trabalhadores 
no mercado de trabalho, outros dois 
municípios (Santos e Presidente Pru-
dente) também contarão com suas unida-
des fixas futuramente. O investimento na 
construção destas escolas é de R$ 6,9 
milhões. 

Lançado em julho de 2011, a iniciativa 
já atendeu mais de 140 mil pessoas com 
oferta de cursos gratuitos em 645 municí-
pios de São Paulo. Na região do ABCD, até 
o momento, foram realizadas mais de 6,2 
mil capacitações (2.856 delas, em São 
Bernardo). Mais informações no site www.
viarapida.sp.gov.br.
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Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 
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São Bernardo do Campo e Grande ABCD ganhou Via Rápida

Desmanche, só para 
credenciados

Lei estadual
regulamenta setor 
de autopeças usadas 
no Estado e dá prazo 
de seis meses para 
empresário registrar 
seu negócio no Detran
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Cadastro de revendedor - Detran.SP
www.detran.sp.gov.br
Secretaria Estadual da Segurança 
Pública - www.ssp.sp.gov.br

Nova lei pretende acabar com o comércio desenvolvido nos demanches clandestinos


